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Nowe opcje i zmiany w iHurt wersja 11.3 – instrukcja dla użytkowników 
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Zmiany wynikające ze zmiany uregulowań dotyczących wystawiania faktur 

Usunięcie z wydruku faktury napisu „VAT”  

Na wydrukach faktur wystawionych po 1.01.2013 roku nie będzie napisu „VAT”. 

Zamiast „FAKTURA VAT  NR: 1/2013/RPS” będzie „FAKTURA NR: 1/2013/RPS” 

Wydruki faktur (duplikatów faktur) wystawionych przed 1.01.2013 pozostają bez zmian (będzie w nagłówku 

drukowana fraza „VAT”) 

 

Usunięcie z wydruków faktur „Oryginał” „Kopia”  

Na wydrukach faktur sprzedaży nie będą drukowane napisy „Oryginał” „Kopia”.  

Zmiana nazwy dla dokumentów rozliczających podatek „VAT” od dostaw UE 

Według nowych przepisów VAT od dostaw wewnątrz unijnych nie musi być rozliczany poprzez wystawiania 

faktur wewnętrznych VAT (dotychczas był taki wymóg). 

Można to rozliczać za pomocą innych dokumentów. 

Ze względów praktycznych zatem wygodniej jest, aby dokumenty rozliczające VAT od dostaw UE nie 

nazywały się „Faktura” tylko np. „Dokument wewnętrzny”. 

W tym celu w konfiguracji iHurt dodany został parametr, który pozwala na ustalenia jaka nazwa ma się 

drukować w nagłówku tych dokumentów (domyślnie ustawione na „Dokument wewnętrzny”). 

Uwaga - nazwy okienek i opcji w iHurt pozostają bez zmian (np. „Wystaw fakturę wewnętrzną”, „Rejestr 

wewnętrzny”, itd.) – zmiana dotyczy tylko wydruków. 

drukować w nagłówku tych dokumentów (domyślnie ustawione na „Dokument wewnętrzny”). 
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Rozbudowa rozliczania zwrotu VAT dla podróżnych (TaxFree) 

1. Podczas zwrotów „częściowych", czyli w sytuacji, gdy nie potwierdzono 

wywozu z kraju wszystkich pozycji z dokumentu TaxFree (paragonu do 

którego dokument był wydrukowany) – stworzona została  możliwość 

wskazania przez użytkownika, które pozycje zostały wywiezione za 

granicę, a które nie. Domyślnie zakładamy, że wszystkie towary zostały 

wywiezione. 

Jeżeli tak nie jest i chcemy pominąć jakiś towar – klikamy „Wybór pozycji 

wywiezionych”. Pojawi się okienko jak na rysunku poniżej pozwalające 

wyłączyć zaznaczenie (zdjąć zieloną fajkę) dla towarów, które nie zostały 

wywiezione za granicę (nie ma potwierdzenia ich wywozu na wydruku 

TaxFree). Po odznaczeniu towarów klikamy OK.  

iHurt przelicza na nowo kwotę zwrotu wraca do okienka „Zwrot VAT dla 

podróżnych” (przykład na rysunku obok). 

UWAGA – tym samym została zablokowana możliwość ustalania kwoty 

zwrotu poprzez wpisanie jej „ręcznie” do okienka. Kwotę zwrotu ustala iHurt na podstawie listy 

wywiezionych towarów 

 
Wybór pozycji zapisywany jest w bazie danych, co pozwala na odpowiednie obliczenie kwoty 

zwrotu VAT (wartość KW) oraz na prawidłowe księgowania do iFK. 

  

2. Dodatkowo w wersji 11.3 została stworzona możliwość zmiany kontrahenta podczas wykonywania 

zwrotu VAT dla podróżnych (wystawiania KW). Wybrany kontrahent jest zapisywany w KW oraz 

podmieniany  w paragonie do którego zwrot TAXFree jest wykonywany. 
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Import dostaw elektronicznych – dodawanie towarów na podstawie danych z XML 

Założenia, informacje ogólne 

Dotychczas podczas importu dostaw elektronicznych w przypadku pojawiania się nowych pozycji 

asortymentowych można było  

 Zaimportować częściową bazę towarową (mechanizm wykorzystywany np. w wymianie Centrala 

PSB - > Akcjonariusze) 

 Dodać „ręcznie" asortyment do swojej bazy  a następnie dopasować go do importowanej pozycji. 

W wersji 11.3 iHurt został stworzony mechanizm pozwalający na automatyczne dodawanie nowych pozycji 

asortymentowych na podstawie danych o towarze zawartych w pliku XML (nazwa towaru, kod kreskowy, 

stawka VAT, j.ewidencyjna, cena zakupu).  

Pozostałe  parametry towaru pozostają  puste lub są ustalane z wykorzystaniem wartości domyślnych. 

Pozycje asortymentowe (towary) dodane podczas importu będą specjalnie wyróżniane, tak aby 

użytkownicy iHurt mogli je łatwo wyszukać w bazie towarowej w celu kontroli/uzupełnienia parametrów. 

 

Działanie mechanizmu 

1. W konfiguracji iHurt dodany został parametr „Zezwalaj na dodawanie towarów podczas importu 

dostaw”  (domyślnie ustawiany jako wyłączony podczas aktualizacji wersji). 

2. Jeżeli parametr z pkt. 1 jest włączony podczas importu dokumentu dostawy dla pozycji 

niedopasowanych można kliknąć przycisk „Dodaj towar”, co spowoduje zmianę statusu na „Dodaj 

do bazy towarowej”.  

Towar z tej pozycji zostanie dodany do bazy towarowej podczas importu dokumentu (czyli po 

kliknięcie „Import pozycji”). Jeżeli pozycji niedopasowanych jest dożo i chcemy je wszystkie dodać 

do naszej bazy towarowej – klikamy „Dodaj wszystkie” – co spowoduje zmianę statusu we 

wszystkich niedopasowanych pozycjach ma „Dodaj do bazy tow.” 

 

Uwaga – cały czas działa oczywiście możliwość dopasowywania pozycji do istniejących już towarów 

w naszej bazie. „Dodaj towar” powinno być używane, tylko w sytuacji, gdy jesteśmy pewni, że jest 

to nowy asortyment, którego w naszej bazie towarowej nie ma. 
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3. Po kliknięciu „Import pozycji” jeżeli do bazy mają być dodane towary (są pozycje ze statusem 

„Dodaj do bazy tow.”) - pojawia się dodatkowe okienko pozwalające ustalić do jakiego typu towaru 

zostaną dodane nowe pozycje i ew. jak zostaną sklasyfikowane w klasyfikacjach obowiązkowych 

(jak w przykładzie na rysunku poniżej). 

 
Po ustaleniu parametrów klikamy OK.  

 

4. Towary dodane automatycznie podczas importu dostaw elektronicznych są specjalnie wyróżniane 

flagą „Do uzupełnienia”. 

Dzięki temu w oknie „Słowniki -> Towary” możemy je łatwo odszukać i wyświetlić włączając filtr  

„Tylko towary „do uzupełnienia” 

Towary takie wymagają bowiem zapewne sprawdzenia i uzupełnienia ich parametrów w kartotece 

(cen sprzedaży, parametrów zamówień, cechy dodatkowe oznaczone jako wymagane, itd.). 

Flaga „do uzupełnienia” jest zdejmowana automatycznie przez iHurt po wejściu w edycję kartoteki 

i wyjściu przez „OK.” 

 

 

 

 


